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Den svenska förskolan har en väl etablerad skapandetradition. Mot bakgrunden 
av att skapande tycks ske på förskolor i stort sätt varje dag anser vi att det är av 
intresse att studera fenomenet. Syftet med denna studie är att studera yngre 
barns tillblivelser vid skapandeaktiviteter och på vilket sätt vuxnas 
förhållningssätt ingår i dessa processer. Studien har genomförts med 
deltagande-strukturerade observationer och med agentiell realism som 
teoretiskt perspektiv. Ett ändamål för studien har varit att pröva 
posthumanistiska teorier på förskolepedagogiska situationer. Studien har landat 
i en slutsats där materialiteter och vuxnas förhållningssätt har betydelse för 
yngre barns tillblivelse och att det materiella och det ontologiska ofrånkomligt 
är sammanflätade. 

_______________________________________________________
Nyckelord: Skapande, agentiell realism, materialiteter, tillblivelse, 
materiellt-diskursiv 
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1 Inledning 

I denna studie har vi valt att undersöka barns tillblivelseprocesser vid 
skapandeaktiviteter utifrån ett materiellt-diskursivt perspektiv.  
        Med denna studie har vi prövat posthumanistiska teorier på pedagogiska 
situationer med förhoppningar om att bidra till utvidgad förståelse för dess 
immanenta sammanflätning med tillblivelse inom ramen av den ontologiska 
vändningen.  

Det fysiska, materiella och kroppsliga har återigen blivit på modet att studera inom humaniora 
och samhällsvetenskap. Här har vi [Åsberg, Hultman & Lee] valt att kalla det den ontologiska 
vändningen, för att understryka att det rör sig om en teoretisk nyansering som förändrar 
empirisk hantering av material såväl som äldre former av materialism. Att tala om verklighet 
och materialitet har gått från ”fult” till akut, och nya politiska aktörer (miljö, djur, teknik) som 
inte är mänskliga har kommit att få en allt mer framträdande roll. Därför behövs det nya, mer 
innovativa, vetenskapliga sätt att vara en del av och forma dessa förändringar. (Åsberg, 
Hultman & Lee, 2012, s. 32) 

En vändning mot ett nytt sätt att betrakta ontologi och kognitiva processer öppnar för 
ett nytt sätt att se på även de mest vardagliga situationer i förskolan. Skolverket 
skriver, genom läroplanen för förskolan, fram skapande som ett mångdimensionellt 
strävansmål för verksamheten (Skolverket, 2016). Förutom läroplanens intentioner 
finns det även en skapandetradition inom förskolan (Bendroth Karlsson, 1998; 
Pramling Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 2011; Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006).  
        Idén om en ny ontologisk utgångspunkt skapar en ingång till ett nytt sätt att 
studera skapandeaktiviteter i förskolan. Med denna studie vill vi både utmana och 
utforska skapandefenomen inom ramen av förskolepedagogiska traditioner, men 
också sätta det i en annan kontext där det materiella och ontologiska vävs in som 
immanenta påverkansfaktorer.  
        Vi har valt att utgå från förskolans läroplans (Skolverket, 2016) skrivningar om 
skapandeaktiviteter. Anledningen till att vi valt läroplanens formuleringar är för att 
det är en ofrånkomlig del av förskolans uppdrag. Förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) formulerar skapande som aktiviteter där barn får utrycka sig genom drama, 
musik, bild, rörelse, dans, form, konstruktion, samt att använda olika typer av 
material och teknik; multimedia. Utifrån läroplanen ses skapandeaktiviteter som 
metod för att barn ska kunna söka och erövra kunskap, förmedla erfarenheter, samt 
stödja barn i deras utveckling. I studien betraktar vi skapande som något som sker på 
barns villkor, skapande kan alltså både uppstå i planerade aktiviteter såväl som i 
barns spontana aktiviteter.  
        Trondman (2013) skriver att varande (being) och tillblivelse (becoming) kan 
förstås som två separata ontologiska avseenden. Varandet ses som barndomen och 
dess egenvärde, den som barnet är just nu. Tillblivelse är den processuella 
utvecklingen mot att bli någon, eller något, specifikt. I denna studie kommer vi att 
använda oss av tillblivelsebegreppet som ett medel för att förstå ontologi som under 
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konstant performativ förhandling; människor görs och ingår i flöden där något fast 
subjektivt tillstånd inte går att urskilja från tillblivelsetillståndet.  
        Andra studier som på liknande sätt har använt posthumanistiska teorimetoder 
för att studera pedagogiska fenomen har ofta valt att fokusera på det materiellas 
agens, som ett sätt att utmana etablerad antropocentrism (Briadotti, 2013). Vi har i 
denna studie valt att fokusera på mänsklig och icke mänsklig materia som aktiva 
aktörer då vi anser att dessa inte kan separeras. Ett överhängande fokus på det 
materiella skulle innebära att inget blev vunnet av att höja materialiteters agens på 
bekostnad av språk och människan som koncept, studien kan därav förstås som 
materiellt-diskursiv. Inom posthumanismen finns en icke-hierarkisk förhållning till 
människan och världen (Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014). Vi anser att 
studien, för att passa i ett icke-hierarkiskt förhållningssätt även måste involvera 
människan som aktör, men inte som naturligt överordnad.  
        I denna studie har vi gjort kopplingar mellan skapande och hur estetiska 
uttrycksformer uppfattas inom det teoretiska ramverket. Vi vill dock uppmärksamma 
att vi inte ser skapande och estetik som synonymt. I denna studie har vi positionerat 
skapande utifrån en ram av estetika.   

1.1.1 Problemområde 

I och med den ontologiska vändningen finns det anledning att spekulera kring ett 
ofrånkomligt band mellan barns tillblivelse och skapandeaktiviteter. För att utforska 
fenomenet inom ramen av ett neomaterialistiskt paradigm har vi valt att tillämpa 
Barads teorier om agentiell realism för att studera barns tillblivelser i relation till 
materia och diskurser vid skapande.  

1.1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att studera yngre barns tillblivelser vid skapandeaktiviteter och 
på vilket sätt vuxnas förhållningssätt ingår i dessa processer. Vår utgångspunkt är att 
flera faktorer utgör system av tillblivelseprocesser. Vår forskningsfråga är: 

• Hur påverkas yngre barns ontologiska processer vid skapandeaktiviteter? 

1.2 Studiens disposition och design  

Studiens disposition och design redovisas i detta delavsnitt. Då vissa av de val vi gjort 
i studiens design kan betraktas som okonventionella lägger vi här lite extra tyngd vid 
att förklara varför vi gjort på detta sätt. Utgångspunkten för studien har varit 
Tivenius (2015) handbok för uppsatsskrivande och därefter har vi vridit och vänt på 
avsnittsstrukturer för att det ska korrespondera väl med vår empiri och vårt valda 
teoretiska perspektiv.  
        I följande kapitel, bakgrund, har vi redogjort för det teoretiska perspektiv som 
används genom studien. Vi har även formulerat den position som studien tar och 
placerat den inom en paradigmförklaring. I korrespondensen mellan redogörelserna 
av det neomaterialistiska paradigmet och det teoretiska perspektivet hoppas vi att 
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läsaren ska få verktyg för att ta till sig studiens kommande delar. I bakgrundkapitlets 
sista avsnitt ger vi en syn på skapandeperspektiv inom det teoretiska ramverket, det 
som hör till den förskolepedagogiska idétraditionen.  
       I metodkapitlet presenterar vi inledningsvis vår metodologi. Där redogör vi för 
hur vår valda metod, kvalitativa observationer, korresponderar med vårt teoretiska 
perspektiv. I metodavsnittet argumenterar vi för val vi gjort, vissa okonventionella, 
för att de ska passa inom teoriramen för den ontologiska vändningen. Ett av de mer 
avgörande valen vi gjort är att vi behandlar oss själva som en del av 
observationsapparaten, vi ingår i en immanent, sammanflätad och lokal kausalitet 
med det vi har observerat. Vidare motiverar vi för hur vi har valt ut och samlat in 
data, hur vi sorterat den och vilka etiska ställningstaganden vi har gjort. Vi för även 
en diskussion kring giltighet och tillförlitlighet. Avsnittet avslutas med en diskussion 
kring metodvalet där vi spekulerar i hur andra ingångar hade resulterat i andra 
resultat.  
        I resultatkapitlet redovisar vi vårt resultat. Vi har avsiktligt valt att presentera vår 
empiri i form av ”ingångar” för att möta vårt ickelinjära sätt att tolka och sortera data. 
Den empiri som presenteras har här redan tolkats vid observationstranskriberingen, 
därför presenteras insamlad data inte ”ren” utan i ett redan tolkat stadie. Vi anser att 
ingångs-begreppet, snarare än någon traditionell resultatkategori, i högre grad fångar 
situationens flyktighet och relationella tendenser och rör sig mer mot en 
posthumanistisk förståelsekultur, snarare än en positivistisk traditionsram. Vi 
avslutar med en resultatsammanfattning där vi kortfattat sammanställer ingångarnas 
tendenser. Det är i detta avsnitt som läsaren får svaret på forskningsfrågan.  
        I diskussionsavsnittet placerar vi våra ingångar i ytterligare kontext till det 
teoretiska ramverket som presenterats i bakgrundsavsnittet. I resultatdiskussionen 
diskuterar vi empirins position både mot det teoretiska ramverket, det teoretiska 
perspektivet, samt det neomaterialistiska paradigmet. Vidare diskuterar vi 
ingångarnas betydelse och skriver fram vilka ontologiska konsekvenser skapande kan 
ha fått utifrån resultatingångarna. Vi berör även studiens betydelse i avsnittet med 
samma namn. Avsnittet avslutas med studiens slutsatser och ingångar till nya 
forskningsfrågor.  

1.3 Begreppsdefinitioner  

Vissa av de begrepp som redovisas kommer att återkomma i studiens olika delar. Vi 
anser att begreppen är viktiga för att få en helhetsbild av vår teoretiska och 
metodologiska idé-apparat. I detta avsnitt har vi redogjort för vissa bärande, 
generella begrepp och hur vi förhåller oss till dem. Begrepp som är direkt kopplade 
till vårt teoretiska perspektiv, den agentiella realismen, redogörs i avsnittet med 
samma namn.   
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Estetika 

För att positionera skapande inom studien har vi valt att använda begreppet estetika 
som används som ett samlingsbegrepp för aktiviteter som talar till och genom 
människans sinnen (Tivenius, 2016). Vi har valt att inte använda estetik som ett 
samlingsbegrepp för estetiska uttrycksformer för att vi i studien betraktar skapande 
som en aktivitet där sinnen används för att omfördela och utforska materia, snarare 
än ett lärande om estetiska former. I det teoretiska ramverket finns en diskurs om 
estetikbegreppets dominans och för att inte berörd litteratur ska få en missvisande 
innebörd används begreppet ”estetiska” för att beskriva vissa tendenser inom 
ramverket.  

Agens  

Begreppet agens kan förstås som förmågan att påverka, att skapa förändringar. 
Traditionellt sett har det förekommit en syn på agens som något bundet till 
mänskliga subjekt. Agens kan betraktas som en utvidgad performativitet som låter 
materia bli en aktiv deltagare i världens tillblivelse (Barad, 2003, 2007).  

Materialiteter  

En utgångspunkt för denna studie är att materia inte är värdeladdad förrän den ingår 
i fenomen. Materialiteter kan förstås som materia i icke-mänskliga konfigurationer. 
Således kan materialiteter förstås som icke-mänskliga kroppar av materia som utövar 
agens över fenomens tillblivelse (Barad, 2007).  

Diskurs 

En diskurs kan förstås som en språkpraktik som möjliggör ett visst handlande, ett 
visst görande. Det handlar alltså lika mycket om vad som sägs som vad som inte sägs; 
vad som kan sägas och göras. En diskurs är dynamiska, performativa, informella 
förhandlingar ur vilket subjekt framstår (Barad, 2007).  

Materiellt-diskursiv 

För att utgöra ett ramverk där även det materiella tillskrivs performativ kraft 
samfogar Barad (2007) begreppen materiellt och diskursiv. Begreppet utgör en 
ofrånkomlig förbindelse mellan det materiella och det diskursiva där båda utgör och 
förutsätter varandra; de samkonstruerar fram vilka praktiker som blir möjliga och 
omöjliga.  

Immanens  

Begreppet immanens kan förstås som det sammanflätade och inneboende som 
ofrånkomligt hör ihop och ömsesidigt växelverkar (Lenz Taguchi, 2012). I denna 
studie har vi använt oss av begreppet för att synliggöra sammanflätningar mellan 
skapande, varande och materialiteter.  

 



 5 

Konfiguration  

I denna studie har vi använt oss av begreppet konfiguration för att försöka förklara 
hur materialiteter och diskurser kan ingå som komponenter i system och på så sätt 
utgöra materiellt-diskursiva arrangemang. Konfigurationen är själva 
systemuppsättningen av påverkande komponenter (Barad, 2007).   
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2 Bakgrund  

I bakgrundskapitlet redogör vi för studiens teoretiska perspektiv och studiens 
teoretiska ramverk. Inledningsvis gör vi en paradigmöversikt för att redovisa för 
läsaren mot vilken teoretisk bakgrund studien bör betraktas. I avsnittet efter 
presenterar vi det teoretiska perspektiv som utgör studiens kärna. Avsnittet om det 
teoretiska perspektivet avser huvudsakligen teorin agentiell realism där vi 
presenterat begreppsdefinitioner som beskriver ramverk inom perspektivet. Därefter 
följer två kortare delavsnitt Meningsskapande och Cyborger och hybrider som i 
korrespondens med den agentiella realismen kommer att fungera som ontologiska 
tolkningsverktyg senare i studiens diskussionsavsnitt. Därefter följer ett avsnitt som 
redovisar studiens teoretiska ramverk för hur skapande betraktas inom förskolan.  
        När vi har orienterat oss bland litteratur för att hitta relevanta bidrag har vi valt 
två utgångspunkter: en kartläggning över mot vilken grund studiens 
posthumanistiska teori kan förstås och en kartläggning mot vilken grund skapande 
kan förstås. I största möjliga mån har vi sökt att hitta litteratur med hög status inom 
fälten. För att kunna urskilja det har vi sett till vår egen utbildning, antal träffar, samt 
sett till litteraturlistor efter återkommande titlar. Vi upplever att det finns ett visst 
glapp mellan posthumanistiska teorier och hur de testats på förskolepedagogiska 
praktiker. Därför presenteras avsnitten separat. Vår förhoppning är att läsaren 
kommer att betrakta det som naturligt att det teoretiska perspektivet presenteras 
mellan dessa kartläggningar som en följd av att vi positionerar studien inom 
ramverket av det neomaterialistiska paradigmet. Vi har även en förhoppning om att 
läsaren kommer uppskatta hur vi har använt oss av förstahandskällor i relativt stor 
utsträckning för att närma oss ämnena mer på djupet än att bara skrapa på ytan.   

2.1 Studiens paradigm – dess historiska kontext  

Lenz Taguchi (2015) skriver att det inom barn- och utbildningsforskning har växt 
fram en fåra som diskuterar en ontologisk och materiell vändning. Inom ramen av 
detta paradigm nyanserar forskare tidigare vedertagna idéer om kopplingen mellan 
kognition, tillblivelse, språk och materia. Istället menar Lenz Taguchi att forskare, 
inom ramen av denna vändning, hänvisar till idéer om naturkultur interaktion och 
materiellt-diskursiva förhållanden. Åsberg (2012) skriver fram detta paradigm som 
en vändning mot en syn där materia, mänsklig och ickemänsklig, har stor betydelse 
för subjektets roll och immanenta sammanflätning med världens materia. För att 
distinktera denna vändning från ursprunglig materialism och från posthumanistiska 
teorier inom ramen av den språkliga vändningen (Åsberg, 2012) har Dolphjin och 
Van der Tuin (2012) samlat denna forskningsfåra under namnet new materialism 
eller svenskans neomaterialism. Syftet med neomaterialism, menar Dolphjin och Van 
der Tuin, är att skapa en ny intellektuell och akademisk tradition som med sin nya 
begreppsapparat öppnar för nya sätt att se på, exempelvis, ontologiska processer där 
sammanflätningar mellan perspektiv och fenomen även utgör fenomenet. På så sätt 
tar neomaterialism hjälp av andra teoretiska traditioner samtidigt som den möjliggör 
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för att överskrida dess traditionella gränser. Genom att fokusera ökat värde på det 
materiella och icke-mänskliga kan studien även förstås som postantropocentrisk 
(Briadotti, 2013). Det innebär dock inte att vi utesluter människan som 
påverkansfaktor, snarare handlar det om att positionera mänsklig påverkan bland 
icke-mänsklig påverkan för att se sammanflätningar och strukturer. För läsaren av 
denna studie innebär det dels att begrepp som används kan uppfattas som 
främmande inom ramen av den traditionella begreppsapparat som hör till förskolans 
teoretiska ramverk. Förutom nya begrepp innebär denna ontologiska vändning även 
att tidigare existerande begrepp får nya värden och betydelser. Enligt Åsberg, 
Hultman och Lee (2012) innebär det även ett nytt sätt att hantera empiri såväl som 
andra teoretiska ingångar. Syftet med förhållningssättet är inte att jämställa samtliga 
aktörers, mänskliga som ickemänskliga, relevans och agens, utan snarare för att 
öppna för dialog där värdena av dessa faktorer inte nödvändigtvis är essentiellt 
hierarkiska och bundna till samtidens språkliga utformning (Briadotti, 2013).  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt redogör vi för det teoretiska perspektiv som vi har använt i studien, 
den agentiella realismen. Fem nyckelområden inom perspektivet beskrivs därefter i 
en följd där vår förhoppning är att läsaren, med hjälp av dessa verktyg, ska kunna ta 
till sig studiens disposition. Därefter följer två delavsnitt som ger oss ytterligare 
ontologiska förståelseverktyg som kommer att användas i diskussionsdelen. Vi har 
använt oss av Åsberg, Hultman och Lees (2012) översättningar av begrepp.  

2.2.1 Agentiell realism 

För att förstå interaktioner inom ramen av en materiellt-diskursiv kontext använder 
Barad (2003, 2007) begreppet intra-aktion där fenomen produceras ur specifika 
agentiska sammanvävningar. Gränsen för objekt/subjekt utgörs av intra-aktionen, 
snarare än att den skulle vara inneboende och konstant. Fenomen materialiseras (får 
gränser och mening) genom de agentiella kontexterna och genom hur de uttalas. 
Situationernas materiella arrangemang (rummet, sammanhanget, mänskliga subjekt, 
ting) utgör ramarna för hur situationer (fenomen) uppstår. Fenomen som 
konstrueras ur intra-aktion innehåller oundvikligt immanenta ontologiska och 
epistemologiska förhållanden, menar Barad (2007). För att förstå intra-aktiva 
fenomen introducerar Barad den teoretiska utgångspunkten onto-epistemologi, ett 
perspektiv på tillblivelse, lärande och etik som oundvikligt sammanflätade.  
        Utifrån en agentiell realism är agens (handlingskraft) inte något som uteslutet är 
bundet till mänskliga kroppar. Istället menar Barad (2003, 2007) att agens innebär 
möjlighet till intra-agerande, en förmåga att få något att hända, alltså inte något man 
kan ”ha”. En agens är något som ingår i ett fenomens intra-aktiva samgörande, en 
pågående förändring. Gränsen för vad som utgör en materialitet är alltid under intra-
aktiv förhandling där materialiteten i sig är en aktiv agent. I denna studie kommer 
agenter att representera de ickemänskliga kroppar som utstrålar performativ mening 
i kontext till de fenomen vi observerar.  
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Fenomen  

Enligt Barad (2007) är ett fenomen den epistemologiska sammanflätningen mellan 
intra-agerande agentskap. Ett barns tillblivelse blir på så sätt en sammanflätad del av 
den materiella och diskursiva miljö som hen befinner sig i. Det är inom ramen av 
fenomenet vi blir till, snarare än inom ramen av en subjektiv kognitiv process; att allt 
sker inne i huvudet. Varken observatör, apparat eller resultat kan, enligt Barad, 
separeras från fenomenet. Vi som observatörer kan på så sätt inte isolera oss helt från 
det vi studerar, vi blir en del av en lokal kausal struktur genom att observera den. Vår 
metod (observation med observationsschema) är också fundamentala delar av det 
resultat som vi samlar in och presenterar. Studien vi utför blir alltså i sig en del av 
fenomenet vi studerar. 

Intra-aktion  

För att förstå fenomen och dess koppling till mening presenterar Barad (2007) sin 
term intra-aktion, en utsträckning av termen interaktion. Till skillnad från 
interaktion, där enheterna som interagerar uppfattas som separerade från varandra 
menar Barad att en intra-aktion utgör en sammanblivelse mellan intra-agerande 
materia (mänskliga och ickemänskliga). Enheterna som intra-agerar påverkar och 
samskapar varandra. När ett barn sparkar en boll händer inte bara något med bollen, 
något händer även med barnet som sparkar. Marken, luften, diskurser, tiden, utgör 
alla faktorer som spelar in i samtillblivelse med barnet och bollen.   

Diffraktion 

För att förstå kausalitet inom intra-aktion föreslår Barad (2007) en förståelsemodell 
där etik, orsak och effekt kan förstås genom diffraktionsmönster. Skulle någon kasta 
en näve med grus i en stilla vattenpöl skulle ett vågmönster uppstå där cirklar med 
olika kraft överlappar och genomtränger varandra; vågorna sammanflätas där varje 
enskilt gruskorn påverkat pölens helhet. På samma sätt menar Barad att orsak-
verkan kan förstås inom ett agentiellt realistiskt perspektiv. Varje görande skapar en 
diffraktionsvåg (agens) som överlappar och genomtränger andra i intra-aktion.  

Onto-epistemologi  

Barad menar att kunskapspraktiker (epistemologi) inte sker som en isolerad 
företeelse. Istället menar hon att kunskapande och varande (ontologi) är 
ofrånkomligt sammanflätade i varandra; det är för att vi är (i) världen som vi kan lära 
om den, inte för att vi står utanför världen. En onto-epistemologisk inställning 
innebär att man ser på världen bortom traditionella uppdelningar mellan 
”objekt/subjekt, människor/ickemänniskor, språk/materia, kropp/själ” (Barad, 
2003, s. 820); ett transdisciplinärt förhållningssätt där världen görs i görandet. 
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Apparat  

En apparat i ett agentiellt realistiskt sammanhang är den dynamiskt, materiellt-
diskursiva konfiguration som möjliggör för vissa händelser, fenomen, att uppstå och 
få mening. Komponenterna av apparaten kan förstås som performativa agenter som 
tillsammans producerar verkligheten. Det är alltså konfigurationen av agenser som 
utgör vilka fenomen som kan produceras. Apparaten utgör således ramarna för vilka 
kunskap- och varandepraktiker som kan produceras i specifika fenomen (Barad, 
2007; Lenz Taguchi, 2012). 

2.2.2 Meningsskapande 

Idén om förskolan som barncentrerad är dominerande, men svårtolkad, abstrakt och 
problematisk, menar Dahlberg, Moss och Pence (2001). De menar att barn, utifrån 
föreställningen om barncentrering, betraktas som enhetliga och universella. Utifrån 
postmoderna idéer föreslår de en decentralisering av barnet som innebär att man 
istället tittar på barn utifrån dess relationer och kontexter. Förskolan som institution 
skulle kunna förstås som en kontext där barn görs utifrån vissa strukturella 
tendenser. Med hänsyn till perspektivet om att barn inte är universella blir idén om 
förskolans mätbara kvalité tvivelaktig. Istället lyfter de en diskurs om 
meningsskapande där värdet av barnets tillvaro i förskolan betraktas utifrån om den 
är meningsfull för barnet eller inte.  
        Enligt Barad (2007) produceras mening som en effekt av gränsgörande för 
materia inom fenomen. Materians gränssättning är alltså inte förbestämd, den 
bestäms utifrån situationen och de mänskliga subjekten. Gränsen för vilken materia 
som exempelvis utgör ramen för en pensel bestäms utifrån hur mening appliceras till 
materians sammanhang. Mening är på så vis flytande, formbar och relationell. Det är 
utifrån apparatens materiellt-diskursiva förhållanden som materia och mening 
kopplas samman och utgör en bild av verkligheten som kan uppfattas och upplevas. 
Meningsskapande kan alltså förstås som den onto-epistemologiska effekten av 
apparatens konfiguration.   

2.2.3 Cyborger och hybrider 

Haraway (2008) diskuterar vad det innebär att vara en människa i det moderna 
(posthumanistiska) samhället och menar att människans roll i en 
postantropocentrisk världsbild bör ses i belysning av naturen som en aktiv och 
sammanflätad aktör. Haraway, likt Barad (2003, 2007), använder begreppet intra-
aktioner för att förstå människan och menar att mänsklig materia ingår i olika sorters 
hybridkonstellationer där intra-aktion väver ihop mänsklig och icke-mänsklig 
materia. En människa som har en pacemaker kan förstås som en cyborghybrid där 
det maskinella vävs ihop med det kroppsliga för att utgöra ramen av en ”människa”. I 
en världsbild där materia är ickebundet förrän det ingår i en materiellt-diskursiv 
apparatkontext (Barad, 2007) finns det grund för att spekulera i många olika 
hybridkontexter för mänsklig tillblivelse.  
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2.3 Teoretiskt ramverk  

I denna del presenteras det teoretiska ramverket kring skapande i förskolan. Vi har 
redan berört att den svenska förskolan har en tradition av skapandeaktiviteter och 
här försöker vi ge en representativ och nyanserad bild av skapande i förskolan och 
hur den tar form. Trots att denna studie positionerar sig inom ramen av estetika 
anser vi att litteratur som avser att behandla estetiska uttrycksformer i förskolan har 
relevans för studien då många författare benämner skapande som en estetisk 
uttrycksform.  

2.3.1 Perspektiv på skapande 

Lindqvist (1996) menar att det råder olika uppfattningar om rollen av estetiska 
uttrycksformer och hur de är knutna till samhällets kulturarv. Hon presenterar en 
uppfattning om konst där barn helt nödvändigt behöver få ägna sig åt avancerad 
konst för att föra kulturarvet vidare, vilket är en samhällelig angelägenhet. Å andra 
sidan lyfter hon fram en borglig diskurs om att konst och estetiska uttrycksformer är 
bundet till en hierarkisk kultursyn. Av de två tycks Lindqvist förespråka det 
förstnämnda och knyter det till en kunskapssyn som utgår från en syntes av 
reproduktion, produktion, kreativitet och meningssammanhang.  
        Bendroth Karlsson (1998) menar att bildskapande i förskolan både har en djup 
tradition och är en rättighet enligt barnkonventionen. Hon belyser vikten av att vuxna 
utövar styrda aktiviteter för att underhålla denna rättighet men berör även vikten av 
att ha material tillgängligt för självinitierat skapande. För att kunna möta detta 
menar Bendroth Karlsson att barn ska få tillägna sig aktiviteten på ett hängivet, 
snarare än ett mekaniskt, sätt. 
        Estetiska uttrycksformer vävs samman med det sociala rummet (Lindqvist, 
1996). På så sätt menar Lindqvist att det sker en sorts estetisering där estetiska 
uttrycksformer blir en immanent del av förskolan (och skolan). Dessa uttrycksformer 
används både som ett lärandeverktyg men också som ett sätt att se på, och förstå, 
världen. Lindqvist beskriver estetiska aktiviteter som ett verktyg för att röra sig 
mellan olika sammanhang; det kan både vara ett tolkningssätt men också något som 
levandegör kunskap. För att lyfta reflektioner och medvetenhet menar Lindqvist att 
det behövs metoder som bryter mot det vanliga. Estetiska uttrycksformer presenteras 
här som ett utmärkt sätt att nyansera kunskap.  
        Lindqvist (1996) skriver att barns skapande inte är uppdelat och bundet till 
enskilda konstarter, snarare rör de sig mellan olika estetiska uttrycksformer. 
Skapandet har enligt Lindqvist många likheter med lek, bland annat snabba 
vändningar där känslor styr, skapas och bearbetas. Lindqvist menar även att 
skapandeprocesser i sig går in i varandra, en ritaktivitet kan exempelvis utvecklas till 
ett drama.  
        Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt 
(2011) skriver att skapande används både som mål och medel i förskolan, vilket 
författarna kopplar till läroplanen för förskolan. Skapandets position kan alltså ses 
både som ett medel för andra (mer hegemoniskt framstående) ämnen men att det 
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även finns diskurser som verkar för egenvärdet av estetisk verksamhet. För att 
utveckla barns uttrycksförmåga används estetiska uttrycksformer både för att förse 
barn med verktyg för att uttrycka sig och som metod för att gestalta specifika 
upplevelser och intryck. Författarna menar att den estetiska verksamheten tar form 
utifrån individens behov av att få skapa uttryck och ses som processuella nedslag i 
tiden. Pramling Samuelsson et al. (2011) skiljer på fritt och reproducerande skapande 
där ett fritt skapande tar avstamp i barns erfarenheter och upplevelser medan det 
reproducerande skapandet söker att efterlikna redan existerande kulturella objekt. 
Pramling Samuelsson et al. (2011) skiljer på erfarenheter och erfarande inom 
estetiska processer. Författarna ger ett exempel där barn får ta del av 
rörelseaktiviteter. Barnen som deltar får en erfarenhet (rörelseaktivitet) men för att 
det ska utvecklas till lärande behöver det ske en kognitiv utveckling; barnet behöver 
erfara, förstå något.   
        Ehrlin (2012) diskuterar effekten av att presentera estetiska uttrycksformer 
enligt metasamtal och med fokus på de kognitiva, rent intellektuella, dimensionerna. 
Ehrlin tycks ställa sig kritisk och ifrågasätter om inte det emotionella värdet av musik 
både är en förutsättning för lärande samtidigt som det bär ett högt egenvärde. Värdet 
av upplevelser i sig, menar Ehrlin genom sin forskning, har stor betydelse för 
lärandet av estetisk verksamhet i förskolan. Ehrlin tycks efterfråga en statushöjning 
för musikpraktikerna i förskolan men att det inte ska innebära ett oreflekterat fokus 
på specifika lärandeobjekt. Istället bör värdet och fokus ligga i att ge barn möjlighet 
till breda erfarenheter av musik som involverar känslor såväl som intellekt.  
        Mylesand (2007) skriver att skapande kan förstås både i benämningen att barn 
skapar (konstruerar) men också att barn skapar värden och förståelse. För att 
skapande ska äga rum menar Mylesand att miljön måste korrespondera med idén och 
ambitionen om att skapande ska äga rum. Mylesand skriver även fram betydelsen av 
att sortera material utifrån färg, ofta grundfärger. Hon menar att färgernas 
uppdelning kan höja värdet av färgerna och att det lyfter estetiska processer.  
        Mylsesand belyser (2007) vikten av pedagogisk dokumentation i 
skapandesammanhang. Hon menar att pedagoger får ett verktyg för att mer ingående 
hjälpa barn att gå vidare i sitt skapande. Hon skriver även att dokumentation kan 
användas för att synliggöra skapande för barnen själva men även hjälpa dem att 
inspirera och låta sig inspireras av andra.  
        Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) skriver i sin kartläggning av 
yngre barns estetiska uttryck på 24 förskolor att de vanligaste uttrycken utomhus var 
att barn lekte med sand och vatten. Författarna spekulerar i aktiviteternas eventuella 
värde och tycks landa i att aktiviteterna är marginellt utmanande. Inomhus var 
musik, framför allt sång, den mest frekventa aktiviteten. De poängterar dock att 
sången mest bör ses som repeterande snarare än kreativt skapande. Förutom musik 
var skapandeaktiviteter som klippande, klistrande, ritande, målande och skapande 
med lera mest frekventa. Pramling Samuelsson et al. (2013) menar dock att dessa 
aktiviteter inte sker särskilt ofta och författarna spekulerar i huruvida detta har att 
göra med en misstro till barns skapandeförmåga och/eller av praktiska orsaker: att en 
vuxen hela tiden måste vara närvarande.  
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        Chappell, Pender, Swinford och Ford (2016) belyser vikten av kreativitet i 
utbildningar för barn i yngre åldrar. De lyfter fram detta mot en diskurs som tycks 
undervärdera konstnärliga discipliner till förmån för ämnen som kan ha direkt 
påverkan på nationens (UK) tillväxt. Författarna landar dock i att estetisk verksamhet 
som ingång till kreativitet, förutom att skapa goda samhällsmedborgare, även stärker 
ämnen som exempelvis matematik.   
        Bendroth Karlsson (1998) belyser vikten av pedagogens roll för hur skapande tar 
form. Hon förespråkar att pedagogen bör ha ett öppet och utforskande 
förhållningssätt som kan möta barn i deras skapande. Osäkerhet hos pedagogen, 
menar Bendroth Karlsson, kan resultera i att klimatet för skapande antingen blir för 
styrt eller helt utan ramar. Ett förhållningssätt som följer barnet och inte har ett 
bestämt slutmål anser författaren är önskvärt.   
        Holmberg och Zimmerman Nilsson (2014) använder posthumanistiska teorier 
för att förstå musikverksamheten i förskolan. Genom att använda cyborg-teori med 
en rhizom-modell för hur kunskap tar form analyserar de en musikstund i förskolan 
där de specifikt tittar efter materialiteters betydelse för händelsens intra-aktioner. 
Syftet med studien, skriver Holmberg och Zimmerman Nilsson, är att bygga 
teoretiska analysverktyg som baserar sig på posthumanistiska sätt att förstå mänsklig 
tillblivelse i förskolan på ett post-antropocentristiskt sätt. Resultatet blir en 
framskrivning av hur det materiella kollaborerar med mänskliga subjekt där dessa 
intra-aktioner har stor betydelse för hur musikverksamheten i förskolan tar form. I 
ett exempel beskriver författarna hur en förskollärare och en ipad ingår i en sorts 
hybrid där mänsklig och icke-mänsklig materia sammanförs för att utgöra en aktiv 
aktör som påverkar en sångsamling. Ett barns tidigare erfarenheter av ett filmklipp 
som spelas på ipaden materialiserades i barnets kropp genom dans och sång som, 
enligt författarna, i hög grad påverkade situationens intensitet.  
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3 Metod 

Vi har valt att använda oss av observation som metod för att undersöka vår 
forskningsfråga. I följande avsnitt motiverar vi valet av metod, hur det 
korresponderar med det teoretiska perspektivet och vilka konsekvenser detta får.   

3.1 Metodologi  

Om hon verkligen ville studera något annat än hur människovarelser är i vägen, om hon verkligen 
var engagerad i dessa babianer, var Smuts således tvungen att begära inträde i, inte fjärma sig 
ifrån, en responsabel relation. (Haraway, 2008, översättning till svenska av Åsberg, 2012 s. 66) 

I liknelse med exemplet ovan menar vi att den tillvaro vi studerar oundvikligt blir 
påverkad av oss som studerar den (Barad, 2007). Huruvida vi kommer att påverka 
fenomenen är alltså inte frågan, frågan är hur kommer vi att påverka det vi studerar.  
        Vi har valt att använda oss av deltagande-strukturerade, kvalitativa 
observationer. Då vår forskningsfråga är relativt specifik blir det motiverat att 
använda element från den strukturerade observationsformen. Vi har använt oss av ett 
observationsschema med fasta spaltrubriker (Bryman, 2011). Vi har ett riktat fokus 
mot att studera barns tillblivelseprocesser vid skapandeaktiviteter. Då vi observerat 
ett, utifrån vårt teoretiska perspektiv, onto-epistemologiskt fenomen blir 
observationens (apparaten och observatörernas) uppgift att redogöra för hur 
tillblivelse tar form och vilka faktorer som spelar in. För att inte gå i samma fälla som 
Smuts, där hon försökte göra sig osynlig för att studera babianer (det gick inte) har vi 
valt att vara aktiva deltagare i barns tillvaro. Därför är vår observationsmetod även en 
deltagande observation. Om allt är sammanflätat finns inte distans, vi väljer istället 
att se oss som en ofrånkomlig del i en lokal kausalitet där vi, genom denna förståelse, 
kan betrakta vår roll kritiskt. Detta korresponderar väl med vårt valda teoretiska 
perspektiv där vi, utifrån perspektivet, oundvikligt blir en del av den apparat som 
producerar de fenomen vi ska studera.   
        I vår deltagande-strukturerade observationsform har vi samlat in data om 
fenomen utifrån vår forskningsfråga, detta enligt ett schema som bejakar intra-aktiva 
processer, samtidigt som vi inte har uteslutit oss som påverkande faktorer. 
        Vi har valt att göra observationerna tillsammans då två bilder av verkligheten 
kan jämföras och diskuteras och ges då större sammanhang och validitet (Bjørndal, 
2005). 
        Utifrån vår forskningsfråga anser vi att vi får bredast förståelse om barns 
tillblivelseprocesser genom att använda oss av kvalitativa urval och metoder 
(Bjørndal, 2005). Inom tidsramen fick vi förståelser för barns tillblivelseprocesser 
genom att studera ett smalt urval av barn (tre avdelningar) under en dag på varje 
avdelning under relativt okonstlade former. Avdelningarna uppmanades att 
organisera sin dag under vanliga former då studien fokuseras både i metod och 
presentation på de spontana och vardagliga skapandeaktiviteterna. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data vid observationstillfällena har vi använt ett observationsschema 
som vi utformat i enlighet med vårt teoretiska perspektiv. Vi har valt en struktur på 
observationsschema där vi ändamålsenligt riktar fokus åt specifika områden 
(Bryman, 2011). Nedanstående fokusområden har använts som spaltrubriker i 
observationsschemat då vi anser att dessa, i enlighet med det teoretiska perspektivet, 
fungerar som ett avkodningsverktyg som omfattar onto-epistemologisk, såväl som 
materiell-diskursiv, tolkning.  

Fenomen 

I fenomendelen har det dokumenterats hur vi uppfattar att fenomenet har tagit form; 
vad det är som händer. Skapandeaktiviteten som har ägt rum framgår i denna del. 
Om ett barn exempelvis sitter och målar är skapandefenomenet av målande karaktär.  

Agenser 

Denna del har vi använt för att avkoda vad som påverkar barnet i dess skapande, 
exempelvis vilka materialiteter, diskurser, subjekt och känslor som kan tänkas 
påverka. Grunden för avkodningarna, vad som kan tänkas ha relevans (agens) eller 
inte får vi från det teoretiska perspektivet, bearbetat genom vår egen tolkning. Det är 
de samlade agenserna som utgör ramen för fenomenets apparat.  

Reflektion  

Allt som skrivits i observationsschemat är tolkningar men det är i denna del vi försökt 
att placera det i något sorts sammanhang; vi tolkar och drar kopplingar, spekulerar i 
eventuella materiellt-diskursiva konfigurationer.  

3.3 Databearbetningsmetod 

Vid analysen av våra insamlade data gick vi systematiskt igenom våra 
observationstranskriberingar. Genom att bryta ner och diskutera empirin vi samlat in 
kunde vi börja se mönster och tendenser som senare kommit att spela en stor roll för 
uppsatsens disposition, diskussion och slutsats. Bjørndal (2005) beskriver en 
analysprocess där observatörerna fokuserar på ett fenomen, förenklar, klassificerar, 
kartlägger och förklarar. Vi har bearbetat vår empiri på ett liknande sätt men enligt 
ett mer ickelinjärt förhållningssätt. Snarare än att låta metodteorier styra hur vi 
tolkat empiri har vi valt att låta det teoretiska perspektivet leda oss och stå som 
förklaring för mönster och bedömning av konsekvenser.  

3.4 Urval 

Vi valde att fördela tiden för observationer mellan tre förskolor med en dag på 
vardera. Då studien är kvalitativ anser vi att tidfördelningen räckte för att samla 
empiri för att kunna besvara forskningsfrågan. Hade studien pågått under en längre 
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period hade mer tid fördelats mellan förskolorna. Vi har i denna studie gjort ett 
kvalitativt bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Syftet med studien är att studera 
barns tillblivelseprocesser vid skapandeaktiviteter där vi fokuserat på alla sorters 
skapande utifrån förskolans läroplans (Skolverket, 2016) skrivningar. Med en syn på 
skapande som något som sker varje dag på förskolan i olika former såg vi ingen 
anledning till att begränsa urvalet utifrån studiens syfte.  
        Valet av att studera skapande på avdelningar för yngre barn gjordes för att 
området mot en posthumanistisk grund är relativt outforskat och för att vi tycker att 
det är spännande.  
        Den första kontakten skedde muntligt eller via mail och var direkt till 
förskolecheferna för respektive förskola. Förskolecheferna fick då ta del av vårt 
missivbrev och tog informationen vidare till berörd personal där de fick godkänna 
vårt kommande besök.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

I denna studie har vi tillämpat de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 
2011). Vi började med att ta kontakt med förskolechefer på berörda förskolor. De fick 
ta del av missivbrev (bilaga 1) och föra information vidare till kollegor på respektive 
avdelning där vi önskat att utföra observationer. När personal på respektive 
avdelning hade gett sitt godkännande till förskolechefen tog vi direkt kontakt med 
personal och såg till att samtlig berörd personal och vårdnadshavare fick ta del av 
missivbrevet. Genom dessa kanaler, samt via muntlig kommunikation har vi uppfyllt 
informationskravet.  
        Samtyckeskravet uppfylldes genom missivbrevet som gav vårdnadshavare och 
personal en möjlighet att neka till studien och/eller komma med synpunkter eller 
funderingar. I själva observationen närmade vi oss barn med stor försiktighet och 
försökte aktivt tolka olika signaler, verbalt och kroppsligt, som skulle kunna tolkas 
som ovilja att delta. När sådana signaler visats har vi valt att gå undan. 
        Förskolor och samtliga deltagare, barn och vuxna, i studien har anonymiserats 
fullständigt i enlighet med informationskravet. Detta informerades samtliga berörda 
parter om i missivbrevet.  
        I missivbrevet informerades personal och vårdnadshavare om att studiens 
insamlade uppgifter endast kommer att användas i denna studie i enlighet med 
nyttjandekravet. De informerades även om att den färdiga studien kommer att 
publiceras på portalen DiVA.  
        Ett avgörande ställningstagande är att vi utgått från oss själva som aktiva agenser 
(påverkansfaktorer) för data vi samlar in. Vi erkänner alltså inte bara att vi påverkat 
våra observationer, vi ser det som fullständigt ofrånkomligt.  
        Vi tar även ställning till att våra observationsdata är kodade abstraktioner av en 
verklighet som vi är med och formar. Utifrån att vi för en aktiv diskussion kring vår 
egen påverkansfaktor kan vi identifiera och isolera vår påverkan för att synliggöra 
materiellt-diskursiva intra-aktioner med barn. Både Bryman (2011) och Bjørndal 
(2005) lyfter fram att det är viktigt att ha förståelse för den påverkan observatören 
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under observationen har för hur forskningen tar form. Det teoretiska perspektiv som 
vi har valt för denna studie för även med sig en diskussion kring etik. Ett kausalt 
förhållningsätt som ter sig som en diffraktionsrörelse får även effekt på hur teorin ser 
på etik, dels hur vi som författare av denna studie förhåller oss till den, dels hur 
studien i sig förhåller sig till resten av världen.  

3.6 Metoddiskussion 

Vi anser att den valda metoden, deltagande-strukturerade, kvalitativa observationer 
har bidragit till att vi kunnat besvara vår forskningsfråga. Metoden korresponderade 
väl med det teoretiska perspektivet och syftet för studien, samt för att ha en 
jämförelsegrund mot det teoretiska ramverket. Observationsschemat hjälpte oss att 
fokusera det teoretiska perspektivet till en observationsform samtidigt som vi inte 
behövde utesluta den deltagande dimensionen, vilket hade inneburit en kompromiss 
mot den agentiella realismen.  
        Att vi var två som observerade samma fenomen gjorde att vi i diskussion om 
empirin både hade nyanserade tillägg. Detta, anser vi, har haft stor betydelse för hur 
studien har utformats och att en bredare data inte hade varit ett önskvärt utbyte.  
        Hade vi valt att utesluta teori ur observationsmetoden hade våra data sett 
annorlunda ut vilket i sin tur hade påverkat svaret på forskningsfrågan såväl som 
slutsatser.  
        Det går att argumentera för att giltigheten hos studien hade stärkts om vi, 
exempelvis, hade använt oss av intervjuer som trianguleringsmetod för att validera 
vårt observationsresultat. Inom den tidsram som vi rört oss inom valde vi dock aktivt 
bort denna metod.  
        Hade vi haft kvalitativa intervjuer som huvudsaklig insamlingsmetod hade vi 
sannolikt behövt ändra vår forskningsfråga. Vi hade nog även behövt låta det 
teoretiska perspektivet fått ta mindre plats i studiens disposition då vi, i motsvarighet 
till observationer, distanserar oss ytterligare från forskningsobjektet. Tolkning skulle 
få ytterligare en abstraktionsnivå då vi som tolkningsverktyg skulle behöva tolka 
andras tolkningar i intervjuer.   

3.6.1 Giltighet och tillförlitlighet  

Studien har utförts i enlighet med de regler och riktlinjer i syntes med de 
metodologiska kriterierna samt med stor närvaro av det teoretiska perspektivet som 
vi valt. Utifrån detta har vi kunnat inta en påverkansroll där vi, utan att utesluta oss 
själva, som inom paradigmets ramar ändå kan betraktas som tillförlitlig (Bryman, 
2011). Då vi inte kan separera oss från vår empiri går det att anta att det inte går att 
reproducera samma resultat. Giltigheten i studien utgår därför utifrån vår 
hängivenhet till det teoretiska perspektivet och att vi ser oss själva som 
tolkningsinstrument; ingenstans i studien presenteras otolkad empiri då vi inte anser 
att den i något stadie har varit fri från tolkning.  
        Fylligheten i studiens empiri utgörs av fenomenens mångfacetterade 
komplexitet, snarare än ett kvantitativt urval. Att utgå från fenomen som 
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situationsbundna och flyktiga gör att resultatet inte kan ses som varken 
reproduceringsbart eller representativt. Detta är heller inte önskvärt i en kvalitativ 
studie (Bryman, 2011).  
        Utifrån den agentiella realismens uppfattning om att verkligheten produceras i 
dess materiellt-diskursiva konfiguration blir idéer om att studien ska kunna vara 
överförbar och spegla ”rätt” sorts verklighet en omöjlighet. Snarare skulle vi vilja 
argumentera att vi har förhållit oss på ett intersubjektivt sätt inom ramen av ett 
neomaterialistiskt paradigm.  

3.6.2 Reflexivitet  

Utifrån den litteratur som behandlar forskningsmetodik upplever vi det som att det 
finns en tradition av att göra observatörerna så osynliga som det bara går i studiens 
utförande. Genom att följa vårt valda teoretiska perspektiv har vi redan på förhand 
positionerat oss som aktiva aktörer och påverkansfaktorer för studiens genomförande 
och resultat. Detta går att använda som kritik mot studiens validitet. Vi vill dock 
argumentera för att vi, genom detta förhållningssätt och tillvägagångssätt, har kunnat 
isolera den nivå vi påverkat studiens utgång på ett positivt sätt; vi har kritiskt kunnat 
analysera hur vi påverkat. Genom denna medvetenhet har våra värderingar och 
synsätt till viss del kunnat sättas åt sidan till förmån för det teoretiska perspektivet. 
Studiens producerade kunskap är relationell och bunden till oss som observatörer. 
Detta innebär inte att metodens verktyg och insikter inte går att användas av andra, 
det innebär dock ett synliggörande av verklighetens mångdimensionella och 
relationella komplexitet. Genom att låta det teoretiska perspektivet, snarare än egna 
värderingar, styra våra val och ageranden inom studien anser vi att vi, inom det 
neomaterialistiska paradigmet, har intagit ett relativt intersubjektivt förhållningssätt. 
För att i större grad kunna analysera vår påverkan skulle en extern analysapparat 
behövas, som i sin tur behöver en analysapparat, och så vidare. Smuts, i exemplet om 
hur hon studerar babianer, försökte vara osynlig men blev istället väldigt synlig. Hon 
valde istället att bli en del av verkligheten hon studerade och kunde på så sätt studera 
hur babianer lever. Vi misstänker att vi hade påverkat studien negativt, oförstående 
om hur vi påverkar situationen genom vår närvaro, om vi hade intagit en position där 
vi försöker behandla oss som ickepåverkande faktorer. Det är även mot denna 
bakgrund som vi valt att kalla våra resultatkategorier som ”ingångar” då vi anser att 
det i högre grad representerar flyktiga ingångar till en eventuell verklighet som är 
tolkad genom oss och det teoretiska perspektivet.  
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4 Resultat 

I resultatkapitlet presenteras det tolkade resultatet. I avsnittet fenomeningångar har 
vi beskrivit hur resultatet presenterats, hur det tolkats och varför vi har valt att tolka 
det på följande sätt. I avsnittet resultatsammanfattning har vi redovisat vissa 
tendenser från resultatet och tolkat dem ytterligare och det är genom dessa tendenser 
som vi har besvarat forskningsfrågan.  

4.1 Fenomeningångar 

I detta kapitel redogör vi för våra samlade data. När vi analyserat vårt ifyllda 
observationsschema kunde vi se två huvudsakliga ingångar till skapandefenomen. 
Den första ingången är ”Barns spontana skapande”, där barn på olika sätt själva tagit 
initiativ till att inleda en aktivitet. I den andra resultatingången ”Skapande på vuxnas 
initiativ” har vi sorterat observationstillfällen där en vuxen initierat och presenterat 
en skapandeaktivitet. Skapandeaktiviteternas ingångar utgör starten för de fenomen 
vi valt att studera och diskutera. Därför har vi i följande resultatdelar målat upp en 
bild av vad som hände, samt i textens följd, diskuterat vilka agenser som kan ha haft 
betydelse för fenomen; hur barn ingår i materiellt-diskursiva apparater där fokus 
läggs på hur dessa faktorer påverkar barns tillblivelse. Agenserna som redovisats kan 
både förstås som enskilda faktorer, men också som delar av större konfigurationer; 
komponenter i en onto-epistemologisk tillblivelseapparat.  
        Med oss och det teoretiska perspektivet som tolkningsinstrument har vi valt ut 
och sorterat följande data. Vi vill dock understryka att data som redovisas är tolkat av 
oss men får giltighet genom det teoretiska perspektivet och paradigmets beprövade 
erfarenhet. 

Ingång 1: Barns spontana skapande  

Utifrån våra tolkningsverktyg om hur skapande tar form kunde vi se att skapande 
ofta gestaltades som ett spontant uttryck – ett görande. Sandlådan tycktes utgöra en 
arena där många agenser möjliggjorde för skapande. Konsistensen på sanden, 
material (skålar, spadar), samt vuxnas intresserade närvaro tolkade vi som aktiva 
aktörer i hur barn distribuerar sanden i olika former (skapar). Förutom utforskandets 
egenvärde tycktes lek, med vuxna och andra barn som samkonstruktörer, vara aktiva 
agenser för att ge skapandet mening. Vi såg hur teknik utforskades när ett barn 
konstruerade en katapult. Även här spelade sandens konsistens, samt närliggande 
materialiteter, in som avgörande faktorer för fenomenet.  
        Legobygge var någonting som barn vid flera tillfällen initierade till. I bygget 
tolkade vi det som att barnen aktivt skapade (blir skapta i) en lekmiljö där materia i 
form av legokroppar byggs ihop i olika meningsfulla konstellationer. Vid flera 
tillfällen såg vi legot som en aktiv agens i att bjuda in till, och skapa förutsättningar 
för, konstruktionsskapande.  
        Musik såg vi både i formen som ett skapande uttryck men även som en aktiv 
agens. Det spontana musikskapandet som vi kunde se tog sig i uttryck bland annat 
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genom att barn skakade på ett rasselägg, skakade lådor med saxar i och trummade 
med bestick. Vi kunde se barn utforska ljud och sätta dem i mönsterformer vilket 
både kan tolkas som ett ljudutforskande och ett musikskapande. Barnen som befann 
sig i närheten och uppfattade spontan musik stannade upp i det de gjorde och sökte 
efter ljudets härkomst. Här går det att förstå musiken som en påtaglig agens som 
förändrar miljöns förutsättningar, vilka göranden som blir möjliga, apparatens 
konfiguration. Konsekvenserna av att musik producerades kunde ses i hur andra barn 
började röra sig i takt till musiken, klappa händer och visa glädjesignaler.  
        Vid en matsituation började ett barn trä pennepasta på fingrarna. Pastans 
funktion undersöktes på olika sätt och blev på fingrarna en förlängning av kroppen. 
Barnet kan förstås som i ett tillstånd av skapande där lusten för att undersöka 
pastans egenskaper är drivande för dess meningsskapande.  
        Andra spontana skapandeaktiviteter vi såg var att barn tog initiativ till att bygga 
tavlor med små piggar (fantacolor), rita teckningar, klippa, klistra och tejpa. 
Gemensamt för dessa aktiviteter var att materialet fanns i närheten och gjordes 
synliga för barnen, antingen genom att det fanns inom räckvidd eller att barnet 
uttryckte att hen ville ha ett specifikt material.  

Ingång 2: Skapande på vuxnas initiativ  

Vid en planerad och förberedd målandeaktivitet fick barnen placera sig vid ett bord 
för att sedan förses med valfri färg. När barnen hade valt fick de färgen upphälld i 
varsin kopp samtidigt som barn och vuxna samtalade om de olika färgerna. Vi 
spekulerar i att det fanns en koppling mellan hur färgen presenterades, hur färgen 
testades, samt relevansen av färgens densitet för hur fenomenet tog form. Penseln 
mot pappret med färg i olika mängder tycktes uppmana till olika rörelser och ett 
utforskande av färgens egenskaper; att färgen bildade cirkulära mönster, att den 
spred ut sig för att till slut bli torrare och ge mer utspridda avtryck på pappret. 
Barnens rörelser påverkade färgens utspridning samtidigt som färgens densitet 
tycktes påverka barnets rörelser. Motivet för själva målandet kan på så sätt förstås 
som ett sammanflätat görande (intra-aktioner) mellan agenser där objektet 
(målningen) formas som ett uttryck utifrån fenomensapparatens förutsättningar. Då 
aktiviteten var avslutad hängdes barnens målningar upp på väggen tillsammans med 
tidigare målningar. Ett barn pekade på sin bild och sa färgen som dominerade på 
pappret, pedagogen svarade att det var den färgen och tillsammans samtalade de om 
vilka färger som fanns på målningarna. 
        Under ett observationstillfälle fick tre barn frågan om att få fortsätta på ett 
skapandeprojekt som tidigare påbörjats av andra barn. Vid det tidigare tillfället hade 
några barn målat en grund på ett pappersark som täckte en stor del av en vägg. 
Barnen fick klistra på tussar av silkespapper som kunde representera snö. De fick 
använda flytande lim och penslar för att måla på väggen. Limmets flytande 
egenskaper kunde liknas med färg och vi kunde se tendenser till att limmandet i sig 
blev en utforskande aktivitet, dels på arket men även i dess konsistens då vi såg både 
”duttande”, längre strykningar, samt att barnen lät limmet rinna ner längs pappret. 
En vuxen fanns närvarande och bekräftade barnen i deras görande, samt underhöll 
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med det praktiska. Barnen stod på rad på en låg bänk och målade samtidigt på det 
stora pappret. Bänken och arkets position skapade förutsättningar för barnen att 
intra-agera med varandra, samt att de fick möjlighet att utforska olika lägen (höjd) av 
arket de annars inte skulle kunna komma åt. Papprets position (på väggen) skulle 
kunna tänkas ha en avgörande betydelse för hur mötet mellan penslar, tussar och 
papper utgjordes. Hade pappret legat plant misstänker vi att utförandet hade sett 
annorlunda ut. Kroppens funktion, och därför även skapandeobjektet, kan tänkas 
förändras i och med positionen på arket; barnen och objektet görs av fenomenets 
agenser. Barnen uppfattades av oss som dedikerade och uppslukade under en relativt 
lång tid. Fenomenets intra-aktioner kan förstås som komponenter för att 
sammanfläta barnen och materialiteter till ett skapandetillstånd där ett gemensamt 
objekt utforskas, tar form och producerar mening.  
        Vi observerade även en aktivitet där mallar till pappersgranar plockats fram i 
olika färger tillsammans med annat dekorationsmaterial. Materialet som fanns var 
tillgängligt för alla som deltog och skulle kunna öppna upp för skapande med olika 
utgångar. Ett barn som började med att dekorera en gran ändrade riktning och 
utforskade istället tejp- och pappersegenskaper. Detta pågick under en längre tid och 
barnet tycktes vara mycket engagerad i hur skapandeobjektet tog form. Barnet kan 
förstås som i ett skapandetillstånd där hen omdistribuerade materia för att skapa 
något nytt. Materialets uppsättning kan ses som aktiva agenser som genom intra-
aktivitet med barnet producerar ett skapandefenomen, trots att materialet från 
början var laddat med andra skapandeintentioner. 
        Vid ett annat observationstillfälle lades ett stort pappersark på ett bord där barn 
under en eftermiddag fick rita fritt. Pappret var fasttejpat och täckte nästan halva 
bordet. Agensen från bordet tycktes emellanåt dra till sig barn att ägna sig åt 
ritaktiviteter med kritor som stod framme i genomskinliga burkar. Färgernas 
aktualiserande, samt arkets storlek bjöd in till konversationer och samskapande. 
Även den vuxnas närvaro och intresse kan förstås som en påverkansfaktor, såväl som 
vuxnas aktiva deltagande. Senare introducerades även tuschpennor och i och med 
dess användande kunde vi se nya ritmönster ta form. Tuschpennornas blötare, mer 
tacksamma, avtryck kan tänkas bli en förändring i fenomenets intra-aktiva apparat.   
        Vi såg även sång och musik gestaltas under planerade former i en samling. I en 
äldre resväska låg objekt som gruppen kopplat till olika sånger. Sånger sjöngs 
gemensamt utifrån vilka objekt som valdes och i dess ordning. Under sångerna gick 
det att se hur barnen förändrades till subjekt sammanflätade med musiken; rörelser 
och sång utgjorde tillsammans musikaliska uttryck i intra-aktion med fenomenets 
agenser. Tillsammans tycktes alla i rummet ingå i en musikproducerande apparat där 
danslika rörelser även utgjorde en intra-aktiv agens och tillblivelsefaktor. 

4.2 Resultatsammanfattning 

Utifrån vårt resultat går det att se tendenser till hur ingångar till fenomen tagit form. 
Dessa har utgjort grunden till hur vår data har sorterats. Utifrån ingångarna kunde vi 
se fenomenen fortskrida i, vad som kan tolkas som, diffraktionsmönster där aktioner 
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och agenser överlappar varandra och producerar förutsättningar för skapande och 
ontologiska processer.  
       Vi kunde se att materialiteter inom fenomenen hade betydelse för barns 
tillblivelse genom att de var direkt bundna till skapandefenomenens ingång och 
fortskridning; faktum är att skapande inte kan äga rum utan att det finns icke- 
mänsklig materia att omdistribuera. Till och med sång är bundet av att det finns en 
ljudrymd och luft som intra-agerar med stämbanden. I andra former av skapande har 
den fysiska omdistribueringen av materia (skapandematerial) varit central. Hur den 
har kunnat fördelas, vilka faktorer som påverkar den mån materia har omfördelats, 
kan utifrån den agentiella realismen kopplas till hur barn gjordes av skapandet som 
onto-epistemologiska. Att spekulera i barns ontologiska processer är alltså att 
spekulera i vilka materiella och diskursiva komponenter som ingår i situationens 
kunskapsapparat. Genom att identifiera performativa faktorer bygger vi sakta upp en 
klarare bild av fenomens apparatstrukturer. Agenser som vi, utifrån empirin, kunnat 
tolka som mer performativa än andra är skapandematerialets konfigurationer, 
materialets tillgänglighet, vuxnas närvaro och intresse, rådande språkpraktiker vid 
skapandeaktiviteter, andra barn, tid och rum.  
        Skapandematerial såsom färg, lim, sand och tejp såg vi i denna studie som 
formbara material som uppmanat till skapande, både planerat och spontant. Barn 
tycks genom dessa material kunna tillåtas att bli aktiva deltagare i omformandet av 
världen i dess tillblivelse genom att aktivt omforma den, och på så sätt forma sig själv 
i intra-aktiv sammanflätning. Tillgängligheten av materialet tycktes spela roll för den 
grad barns intra-aktion med materialet blev möjlig. 
        När en vuxen visat aktiv närvaro och intresse kunde vi se hur detta fick en direkt 
påverkan på barnen i deras skapandeaktiviteter. De vuxna som närvarade vid olika 
aktiviteter kan förstås som aktiva aktörer i att producera agens som performativt 
gjorde barnen i deras skapandeaktiviteter. Samtidigt tycktes de vuxna hålla intra-
aktiva förbindelser vid liv, samt möjliggöra för nya förbindelser vid skapande.  
        Hur det pratades om skapande och om aktiviteterna i sig tycktes påverka barn i 
deras skapande. Det diskursiva kan här tänkas sammanflätas med det materiella och 
det praktiska; ett materiellt-diskursivt förhållande. Pedagogiska intentioner ingick 
tydligt i vilka praktiker som kunde produceras och var därför en performativ faktor i 
fenomenens kunskapsapparat.  
        Skapande tog formen som ett tillstånd, ett görande, men tillståndet kan tänkas 
delas över mer än en kropp; barnen ingick vid vissa tillfällen i en skapandeproduktion 
där fenomenet producerades som ett samgörande. Vid en musikstund kunde ett 
barns initiering till en sång sprida ett musikfenomen som involverade och engagerade 
flera barn. 
       Tiden på dygnet, tid som social konstruktion formulerad av vuxna, samt tid i form 
av den energi barn ville ägna sig åt en skapandeaktivitet hade påverkan för hur 
skapandet tog form. Även rummet, både i dess fysiska konfiguration, samt den 
luftrymd som utgör rörlighetsramar för aktiviteter kunde vi tolka som påverkande.  
        Allt som allt går det inte att skilja dessa agenser från varandra då alla ingår i den 
apparat som gör handlande och meningsskapande möjligt. För att landa i vår 
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forskningsfråga ”Hur påverkas yngre barns ontologiska processer vid 
skapandeaktiviteter?”, går den att besvara med att de, utifrån vår empiri, påverkas av 
fenomenens materiellt-diskursiva konfigurationer. Ramarna för dessa 
konfigurationer varierar från fenomen till fenomen. Svaret på forskningsfrågan finner 
vi alltså genom att urskilja fenomenens kunskapsapparat.  
        Från samtliga observationstillfällen fanns det pedagoger som lyssnade, 
bekräftade och ställde frågor. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 
resultatöversikten samt att detta antagligen inte är fallet (representativt) på alla 
förskolor i Sverige. Studien är dock kvalitativ och söker inte att vara representativ.   
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5 Diskussion 

Likt andra studier som gjorts inom ramen av det neomaterialistiska paradigmet 
(Barad, 2007; Dolphjin & van der Tuin, 2012; Holmberg & Zimmerman Nilsson, 
2014) kunde vi se att materialiteter har betydelse för mänskliga subjekts tillblivelse. I 
vår studie har vi kunnat urskilja fenomen där vi specifikt har studerat barns 
tillblivelse under skapandeaktiviteter. Syftet med denna studie är att studera yngre 
barns tillblivelse vid skapandeaktiviteter och på vilket sätt vuxnas förhållningssätt 
ingår i dessa processer. Vi har studerat detta genom vår forskningsfråga: hur 
påverkas yngre barns ontologiska processer vid skapandeaktiviteter? Faktorer som 
påverkat barn i deras tillblivelse vid skapande har presenterats i resultatdelen. I detta 
avsnitt diskuterar vi hur resultatet kan tolkas mot förskolans teoretiska ramverk, 
samt mot det neomaterialistiska paradigmet. Vi redogör här för eventuella 
ontologiska konsekvenser och presenterar dem mot tidigare forskning. Vidare 
diskuterar vi studiens betydelse och position i det stora och det lilla sammanhanget. 
Avslutningsvis presenterar vi vår slutsats och landar i nya forskningsingångar.  

5.1 Resultatdiskussion 

Pramling Samuelsson et al. (2013) presenterade i sin kartläggning vissa 
skapandeformer som vanligare än andra, exempelvis sandlåde-, musik-, klipp- och 
ritaktiviteter. Författarna spekulerar i aktiviteternas värde och frågar sig om 
aktiviteterna är tillräckligt utmanade/betydelsefulla. I våra resultatingångar såg vi 
liknande aktiviteter. Med den agentiella realismen som verktyg kunde vi se 
kopplingar mellan dessa aktiviteter och barns onto-epistemologiska processer. 
Genom att uppmärksamma materialiteter, dess agens och betydelse för fenomenens 
intra-aktioner blir skapandeaktiviteterna ingångar för en kunskapsapparat där 
tillblivelse genom omdistribuering av materia gör barnet och övriga agenter. I 
resultatingång 1 har vi redogjort för hur ett barn utforskade sand. Sanden blev 
skapandematerial såväl som objekt för teknikbygge. I intra-aktion med, bland annat, 
sanden, med närvarande vuxna och med tidigare erfarenheter kunde barnet ingå i en 
situation där dessa agenser fick utrymme för att samkonstrueras och materialiseras 
med barnet. Tidigare erfarenheter hos barnet utgjorde ramar för nya erfarenheter där 
kunskapsapparaten dikterade villkor för vad som kunde bli möjligt; ett utforskande i 
konsistens, erfarenheter, tyngd, rum, form, känslor, relationer och, inte minst, 
barnets egen roll i allt detta.  
        Mot bakgrunden av det teoretiska ramverket går det att förstå skapande som en 
tydlig tradition i förskolan (Bendroth Karlsson, 1998; Pramling Samuelsson et al., 
2011; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Som effekt tycks det finnas många 
sätt att förhålla sig till skapande, både på forsknings- och verksamhetsnivå. Det tycks 
finnas en diskussion kring huruvida skapande bör ses som mål för sitt egenvärde eller 
medel för mer dominerande ämnen (Lindqvist, 1996; Pramling Samuelsson et al., 
2011; Ehrlin, 2012; Chappell et al., 2016). Pramling Samuelsson et al. (2011) 
diskuterar hur estetiska ämnen kan lyftas fram genom tydliga lärandeobjekt medan 
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Ehrlin (2012) menar att det inte är önskvärt att lära ut estetiska uttrycksformer 
genom att skala av emotionella uttryck och utforskande. Utifrån vår empiri kunde vi 
se barn ägna sig åt skapande där känslor kan tolkas som en huvudsaklig kanal ur 
vilket agenser verkar i intra-aktion med de mänskliga subjekten (barn). Vi tror därför 
att känslor aldrig kan isoleras från den epistemologiska dimensionen av skapandet, 
men att en förståelse för dess immanens är eftersträvansvärd. Barns sinnen får en 
stor betydelse för barnets onto-epistemologiska position i intra-aktionerna. Även 
detta kan tolkas som ett tecken på att skapande, utifrån studiens tolkningsverktyg, 
bör betraktas inom ramen av estetika, snarare än något som lär barn om estetik. 
        Mylsesand (2007) berör hur pedagogisk dokumentation kan användas som ett 
verktyg för att inspirera till skapande, samt driva skapande vidare. I ett exempel från 
våra observationer (ingång 2) såg vi hur ett barn, vid presentation av dokumentation, 
gjorde kopplingar mellan sitt målande och målningarna som gjorts tidigare. Barnet 
uppmärksammade färgen som specifikt hade berörts vid flera tillfällen innan, inom 
ramen av fenomenet. Diskursen om färgers betydelse tycks ha påverkat fenomenets 
konfiguration; vilka handlingar som blir möjliga inom situationens ram. Färg och 
mening sammanflätas med tidigare målningar, samt den nymålade produkten. Den 
vuxnas ingång och fokus tycks ha haft betydelse för vilken mening fenomenet 
producerade.   
        Bendroth Karlsson (1998), Pramling Samuelsson et al. (2013) och Holmberg och 
Zimmerman Nilsson (2014) menar att de vuxnas roll för skapandesituationer har 
betydelse, dock har författarna olika ingångar och motiveringar på hur och varför. 
Bendroth Karlsson (1998) menar att personal i förskolan bör kombinera kunskaper 
om estetiska processer för att kunna manövrera genom estetiska aktiviteter. Genom 
god kunskap om dessa dimensioner menar hon att personal i förskolan bör följa barn 
i deras utforskande. Pramling Samuelsson et al. (2013) drar en parallell mellan 
vuxnas tilltro till barns skapandeförmåga och i vilken mån barn får ägna sig åt 
estetiska uttrycksformer. Holmberg och Zimmerman Nilsson (2014) diskuterar fram 
vuxnas roll i relation till materialiteter och spekulerar i huruvida en vuxen kan ingå i 
en hybridroll med materiella ting. I Holmberg och Zimmerman Nilssons 
förklaringsmodell tar den vuxnas aktörskap en annan roll där handlingskraften är 
fördelad och samtidigt sammanflätad med det materiella och relationella. Utifrån 
våra ingångar, och med agentiell realism som tolkning- och handlingsverktyg, kunde 
vi se vuxna som aktiva aktörer i formandet av fenomenens apparatstrukturer; vi såg 
vid samtliga tillfällen närvarande personal som aktivt tillskrev situationer mening, 
vilket kan ses som performativa handlingar.  
        Lindqvist (1996) beskriver estetisk verksamhet som något som kan levandegöra 
kunskap. I resultatingångarna, utifrån det teoretiska perspektivet, kunde vi se hur 
barn ingick i apparatstrukturer som skulle kunna förstås som kunskapsapparater; 
materiellt-diskursiva konfigurationer där barns (menings)skapande gjordes möjligt.  
        En tendens inom den forskning som vi har redovisat i avsnittet 
forskningsöverblick (med undantag av Holmberg och Zimmerman Nilsson, 2012) har 
varit att inte beröra det materiella som en särskilt betydelsefull faktor för skapande. I 
likhet med Holmberg och Zimmerman Nilsson kunde vi i våra resultatingångar se att 
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det materiella har betydelse för skapandeprocesser. Det som Holmberg och 
Zimmerman Nilsson beskriver som intensiteter kunde vi se, genom tolkning, som 
barn som ingick i skapandetillstånd där intra-aktioner med materialiteter och 
agenser var centralt för hur barn gjordes av världen.   

5.1.1 Ontologiska konsekvenser: hur skapande skapar barn 

Pramling Samuelsson et al. (2013) tycks landa i att det finns mer och mindre 
betydelsefulla skapandeaktiviteter. Utifrån vår empiri kunde vi se tecken som pekade 
på att det inte finns en naturlig hierarki mellan skapandeaktiviteter för yngre barn 
om vi ser till dess ontologiska och epistemologiska konsekvenser. Snarare än att 
betrakta skapande som en aktivitet som barn utövar kan vi genom den agentiella 
realismen betrakta skapande som ett tillstånd; barn skapas i skapandet. Snarare än 
att betrakta skapande som ett lärande om estetik går det att se skapande som ett 
onto-epistemologiskt estetika-fenomen.  
        Som vi redan diskuterat är det i kunskapsapparaten som vi hittar ramarna för 
ontologiska processer och konsekvenser vid skapandeaktiviteter. För att närma oss en 
förståelse av dessa konsekvenser applicerar vi Haraways (2008) teorier om cyborger 
och hybrider för att förstå barnets position i kunskapsapparaten. Ett barn som målar 
kan förstås som i en hybridkonstellation där penseln blir en förlängning av armen; 
penseln blir en intra-aktiv länk mellan barnet och målningen där båda intra-agerar 
med varandra. Målarcyborgens funktion fokuserar meningsskapandet mot själva 
skapandet där onto-epistemologiska konsekvenser uppstår som en följd av 
fenomenets intra-aktioner. Även själva målningen, både i sitt görande och i sitt 
varande, kan förstås som en förlängning av målarcyborgen, inte minst när den senare 
aktualiseras som i exemplet i fenomeningång 2.  
        I denna studie skulle vi vilja lyfta fram den ontologiska dimensionen mot ljuset 
av den pågående debatten om skapande som ett didaktiskt instrument eller som 
något som bär och producerar ett egenvärde. Vi kunde i vår empiri se hur 
förskolepersonalens intentioner och språkpraktiker påverkade hur skapandet tog 
form, vilka göranden som blev möjliga. Å ena sidan tycktes didaktiska intentioner 
öppna för epistemologiska ingångar och å andra sidan flytta fokus från det materiella 
till det uttalade. Att spekulera i vilket som skulle vara mest värdefullt skulle innebära 
något annat än att synliggöra ontologiska dimensioner av skapande, men vi skulle 
vilja lyfta fram att vuxnas uttalade förhållningssätt tycks lämna diffraktionskausala 
etikeffekter där påverkan sker ickelinjärt. Vi tror att detta perspektiv skulle kunna 
nyansera synen på effekten av vuxna i närvaro av barns skapande. Vuxna i förskolan 
har betydelse för situationens sammanflätning. Närhelst vi såg vuxna som tycktes 
visa aktivt intresse och tillgänglighet för barnen i deras skapande såg vi även hur 
barnen i högre grad ägnade sig åt aktiviteten. Barnen tycktes tillge sig aktiviteten 
under längre perioder och med hängivelse. Barn som fick direkt stöd i och med 
tillgängligt material från en vuxen kunde ägna sig helt åt att omdistribuera materialet 
(skapa) utan avbrott.  
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5.1.2 Studiens betydelse  

I detta avsnitt vill vi diskutera studiens betydelse och position i det stora och lilla 
sammanhanget. I det lilla sammanhanget har vi fått många nya insikter och ingångar 
utifrån arbetet med denna studie. Som snart yrkesverksamma inom förskolan tar vi 
med oss dessa insikter och låter dem ligga som grund för framtida diskussioner och 
handlanden. Vi har en förhoppning om att berörd personal i förskolan som antingen 
deltagit eller läser denna studie får nya sätt att tänka kring skapande och varande i 
förskolan. I det lilla sammanhanget går det även att hoppas att denna studie, genom 
att ingå i ett sammanhang med andra parallella studier, stärker länken mellan 
förskolor och lärarutbildningar.  
        I det stora sammanhanget kan denna studie betraktas som ett försök att 
applicera posthumanistiska teorier på förskolepedagogiska situationer för att erbjuda 
en motdiskurs mot etablerade idétraditioner. Studien kan genom detta förstås som en 
del av något större som försöker skapa diskussion och förståelse och genom detta 
stärka förskollärarprofessionens roll i samhället. Genom studiens särskiljning av 
estetik och estetika kan den betraktas som en del av en motdiskurs till hur 
estetikbegreppet behandlas i förskolans teoretiska ramverk. En förhoppning är att det 
väcks tankar om hur estetikbegreppet används i förskolan där vi ser 
estetikabegreppet som ett tänkbart alternativ då många skapandeaktiviteter inte 
nödvändigtvis tycks leda till lärande om estetik. 

5.2 Slutsats 

Ett posthumanistiskt förhållningssätt till tillblivelse har öppnat för många ingångar 
till att betrakta vardagliga pedagogiska situationer i förskolan. I denna studie har vi 
fokuserat på skapande och vad det innebär att skapa i enlighet med en 
posthumanistisk bild av hur subjekt blir till, med primärt fokus utifrån teorin 
agentiell realism.  
        En avgörande slutsats som vi kan dra utifrån vår empiri är att materialiteter har 
betydelse för barns ontologiska processer i skapandeaktiviteter där gränsen för 
människor, deras subjekt och det materiella inte har några förutbestämda ramar; 
ramarna för mening och subjekt utgörs av fenomenets materiellt-diskursiva 
konfiguration. Barns tillblivelser och det materiella kan ses som ofrånkomligt 
sammanflätade.  
        Utifrån studiens prövade metod, deltagande-strukturerad, kvalitativ observation 
med agentiell realistisk inriktning, går det även att se tendenser till att materialiteter 
påverkar situationer även utanför skapandeaktiviteter.  
        Vuxnas förhållningssätt, närvaro och engagemang har också visat sig vara en 
aktiv aktör i kunskapsapparaten för hur fenomenen tar form. Vi har även sett att 
vuxnas förhållningssätt till själva aktiviteten påverkar, men det behöver inte 
ofrånkomligt binda aktiviteten till ursprungstanken för skapandet. Snarare visar 
studien att vuxnas intentioner och agerande är en performativ faktor som överlappar 
och överlappas av andra diffraktionsagenser i intra-aktion.  
        När vi har diskuterat vår empiri i jämförelse med det teoretiska ramverk som har 
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presenterats i studien ser vi tydliga tecken på att denna studie förhåller sig till 
skapande och tillblivelse inom ramen av ett annat paradigm. Vi föreslår inte att 
ramverket som presenteras från det neomaterialistiska paradigmet är mer rätt än 
något annat men vi anser att studien lyfter fram en sund diskussion om eventuella 
förbindelser mellan varande, skapande och andra praktiker som sker i förskolans 
verksamhet. Studien lyfter även fram en viss skevhet i hur estetikbegreppet används 
och landar i att skapande inte nödvändigtvis behöver leda till lärande om estetik. 

5.3 Nya forskningsfrågor 

Mot bakgrunden av att skapandeaktiviteter har ontologiska konsekvenser, och med 
verktyg för att kunna analysera detta, anser vi att det skulle vara av intresse att 
fokusera blicken mot vad dessa konsekvenser skulle kunna innebära. Ett exempel kan 
vara att rikta blicken mot hur kön och genus konstrueras genom kunskapsapparaten 
och om det går att se några sådana tendenser i skapandesituationer.  
        Vi valde i denna studie att fokusera på hur yngre barn i förskolan påverkas vid 
skapandeaktiviteter. Vi anser att det skulle vara av intresse att göra en liknande 
studie rörande äldre barn i förskolan för att se eventuella likheter och skillnader.  
        Då vi landar i en slutsats om att materialiteter har betydelse anser vi även att det 
skulle vara av intresse att fokusera på enskilda materialiteter för att studera i vilken 
mån de påverkar förskolans verksamhet som helhet.  
        I arbetet med denna studie har det väckt ett intresse hos oss att studera fler 
enskilda ingångar genom ett neomaterialistiskt förhållningssätt. Med en bredare 
insamling av empiri hade vi med större precision kunnat välja ut enskilda ingångar 
och studera dem mer djupgående.   
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Bilaga 1 
 

 

 

 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet på 
Mälardalens högskola i Västerås. Som en del av vårt självständiga arbete skulle vi 
vilja göra en mindre studie på er avdelning som en av flera. Syftet med denna studie 
är att studera hur barns medvetande blir till i skapandesituationer, exempelvis med 
färg, lera, pärlor. Utifrån vår utgångspunkt blir miljön, förhållningssätt, objekt och 
känslor (m.fl.) viktiga faktorer för att studera detta. Vi kommer genom observation 
att titta på hur dessa faktorer samverkar med barn och vuxna.  

Vi tillämpar de forskningsetiska principerna. Förskolan och samtliga deltagare (barn 
och vuxna) kommer att anonymiseras fullständigt. Under observationerna kommer vi 
vara uppmärksamma och lyhörda för barnens vilja att delta. Vi avbryter 
observationen om vi uppfattar något missnöje eller ovilja att delta. Det insamlade 
observationsmaterialet kommer endast användas till denna studie. Den färdiga 
studien kommer att publiceras i DiVA som är en databas för uppsatser och 
avhandlingar i Sverige. 

Vår förhoppning är att studien kan komma att ge ytterligare förståelse för hur barn 
påverkas av yttre och inre faktorer vid skapande.  

Har ni några frågor eller funderingar får ni väldigt gärna höra av er till oss. Vill ni inte 
att ert barn ska delta kan ni meddela oss eller personal på avdelningen.  
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